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AUSÊNCIAS JUSTIFICADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o tstz¡1gDE 12 DE
SETEMBRo, coM As DEVIDAS RlrenRçöes:

- 0 Senhor Vereador, Eng.. patrocínio MiguelVieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr, José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A senhora vereadora, Enga, paula cristina Martins carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

'A senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão

PRESIDIU À NEUUñO

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Senhora Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra, Manuela Gar¡do,

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 5 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: l6 horas e 45 minutos
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PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 10 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura apresentou um voto de louvor que a seguir setranscreve:

,VOTO 
DE LOUVOR

No passado dia 14 de iulho, Portuga/ sagrou-se, em Barcelona, campeão mundiat de hóquei patins peta décima sexta vez, ao bater aArgentina no desempate por grandes penàtidades.

lã9 olstant9, é a própria estatística que faz evidenciar a importância deste títuto.
Este foi o primeiro título mundiat nos (tttimos 16 anos. Fora do território nacional, portugat não vencia um tituto desde 1ggl, ou seja, há 26an0s, e apenas se tinha sagrado campeão mundial em Espanha, uma vez, em 1g60.
Dos aflefas que integram, a seleção naciona! campeã do'Mundo, destacam-se dols galenses que deverão merecer o reconhecimento aomérito, por parte do Município, Jorge Sitva e Telmo pinto.
são dois gaienseg attetas de alta competiçã0, formados em clubes de vila Nova de Gaia.
0 primeiro no ACD Gulpithares e o segunáo no Hóquei ctube dos carvathos. Ambos têm percursosdesporflvos consolidados,mas esfãoern fases diferentes das respeflvas carreiras. Jorge Sitva é atualmente de aileta da IJD oiveirense, e esfá em finat de caneira, repaftindoa sua prestação, maioritariamente no FC Potfo, depors {e também ferpassado pela AA Espinho e Cantde!étria. o Tetmo Þ¡itin, ptenitude
do seu percurso desportivo, rumará esfe ano ao SC.de Portugal, aepon oas lass agens por FC porto e Vatongo.
M.as ambos sâo campeöes do mundo e fodos os gaienses, nátuírahente, tem orgulno e'partitham o sentimento desta conquista.
Nesfes fermos,

o Grupo de Vereadores do PSD, propõe um voto de louvor â se/eçâo nacional de hóquei patins, quese sagrou campeã mundial e, emparticular aos atletas gaiense Jorge Sitva e Tetmo Pinto, pela mais recente conquista iniernacionai. 
'

Mais propõem que, como forma de reconhecimento peto respetivo percurso detsportivo, Ihe seja atribuída a medalha de mérito municipa!,
caso ainda não tenham sido galardoados com esta distinçã0.
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 201g.
O Grupo de Vereadores na Cêtmara Municipatde Vila Nova de Gaia"
0 Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse considerar o presente assunto
aprovado por unanimidade, devendo ser dado conhecimento da presente deliberaçäo aos afletas.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor à seleção Nacional de Hóquei em
Patins, que se sagrou campeã mund¡al no passado dia 14 de julho em Barcelona, dando
conhecimento à equipa da deliberação,

PONTO PRÉUO NO 2
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou um voto de pesar que a seguir se
transcreve:
"VOTO DE PESAR
Faleceu no passado dia 25 de jutho, Joaquim Otiveira Fêtix.
Itlaß do que as palavras de circunstância, importa a memória do exemplo, de quem fez muito caminho connosco.
Foi presidente da Junta de Freguesia de Sermonde durante 25 anos,'enire tglg e 2005, na qual jët havia desempenhado anteriormente,
entre 1976 e 1979, as funções detesoureiro.
Itlilitante do PSD, desde sempre, foi um assumldo e convicto defensor dascausas sociais-democratas.
E o rosto, uma transformação, sem precedentes, da freguesia mais pequena concelho, ao nível das infraestruttJras, dos equipamentos e
da qualidade de vida dos seus concidadãos.
Foi um empreendedor nato, que amava e servia a sua terra, com a dedicação e a autenticidade que todos the reconheciam.
Um percurso de vida que deve ser relevado neste momento em que queriros evocar a sua memória.
Nesfes fermog
Partilhando o sentimento de 

.dor, 
propõe-se gue a Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia detibere um voto de pesar pelo falecimento deJoaquim oliveira Félix, endereçando as condo!ências 9 famítia, aos amþos e a todos os que com que ele privaram, numa última

homenagem e reconhecimento peta sua participação cívica e cidadania.
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 201g.
o Grupo de vereadores do psD na cêtmara Municipatde vita Nova de Gaia"
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse considerar o presente assunto
aprovado por unanimidade, devendo ser dado conhecimento da presente deliberação à respetiva família.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento de Joaquim Oliveira
Félix, dando conhecimento à Famíria da deriberaçäo,

PONTO PRÉUO NO 3o Senhor vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura, apresentou um voto de pesar que a seguir se
transcreve:
,VOTO 

DE PESÁR
Faleceu, no passado dia 1T de jutho, Alvaro da Sitva piedade Gomes.
Naturalde sandim, seruiu a sua comunidade, como profissionare como cidadã0.
Tratou de servft os outros 

.co.m 
a tenacidade, abnegação e coragem que lhe eram reconhecidas por fodos.

Foi médico e médico dentlsja' No âmbito do SNS, eierc eu fun-ções'no Centro de Saúde de Crestuma mais de 40 anos, e mais tarde emLever' Fez consulta domicitiária em otivat e em sandim, onde se desfacou-se pela sua generosidade, colocandoos seus préstimos aoserviço dos mals desfavorecidos.
colaborou ainda com muitas outrasinsfifulçôes, de que é exempto a Associação de soconos Mútuos de senedo, onde atualmenteexercia funçöes.
Foi ainda médico do SC Dragões Sandinenses e do FC Crestuma, colaborando de forma voluntária e altruista.
Assumlndo-se como independente, foi um leal e dedicado entusiasta da causa pública, cujo exempto vai perdurarna nossa memória deforma indelével.
Um percurso de vida que deve ser relevado neste momento em que teremos evocar a sua memória.
Nesfes fermog
Paftilhando o sentimento de dor, propÕe-se que a Câmara.Municipat de vila Nova de Gaia detibere um voto de pesar pelo falecimento deÁtvaro da sitva Piedade Gomeé,' endereçuíii itlondotências å famítia, aos amþos e a fodos os que com ele privaram, num simplesgesfo de solidariedade e reconhecimenlo público pelo seu espírito combaíivo eremþto de participação'cívica.
Vila Nova de Gaia, 5 de agosto de 201g.
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municipalde vila Nova de Gaia',
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse considerar o presente assunto
aprovado por unanimidade, devendo ser dado conhecimento da presente deliberação à respetiva iamília.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo fatecimento de Ákaro da Silva
Piedade Gomes, dando conhecimento à Família,

PRESIDÊNCIA/VE REAçÄO
DEFI IVA DA ATA NO 16 DA REUNIÃO BLICAI DE cRmnnn REALIZADA EM 15 DE

JULHO DE 2019
Foipresente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar definitivamente a ata no 16 da Reuníäo (pública) de
Câmara realizada em 15 de julho de 2019.
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro näo votou na aprovaçäo da ata da
reuniäo de câmara, em v¡rtude de não ter participado na mesma.

J
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Foi presente o documento referid-o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,Despacho do Sr. preslde nte: "A Câmara. ãl.Ol,Z,Otg,
o senhor vereador, Dr, José Joaquim cancela Moura disse que os vereadores do psD acompanharão a näoaceitaçäo de todas as matérias, com os motivos já invocados Àr orl¡o.ruçoes anteriores,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:
1. Com efeitos em 2020:

a) Deliberar, 
.pg,lq näo aceitacão de competências cujos diplomas setoriais

foram publicados entre I de novemb ro a 2gjaneiro (identififad; ¡9 quaoro
i);

b) Que a deliberaçäo. pelos órgãos municipais tomada no âmbito do ponto
anterior seja votada e comunicada à DGAL individualmente poi Uiploma
setorial.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberação da Assembleia
Municipal.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reuniäo.

ANO 2020
EDOC/2019t37902

EO

EDOC/2019t4422s
OLS

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do sr, Presrdente:"Aprovo, À Câmara, para ratificaçaio 11.07.201g,
O Senhor Vereador, DJ. J9sé Joaquim Cancela Moura disóe que este contrato foi assinado pelo Sr. presidente
da câmara no dia 10 de Julho de 2019 e.que o regime jurídico das autarquias, aprovado pela LeiT5l2013, noartigo 350, n0 3, prevê que em circunstânciat e*.eriónais e no caso de por'motivo'de urgência não ser possível
reunir extraordinariamente a Câmara, o Presidente pode praticar atos da competência desta, ficando os mesmos
sujeitos a ratificaçäo na 1a reunião realizada, após a piaticr do ato, sob pena de anulabilidade, eue não se
encontra justificada esta urgência para a assinatura sem a prévia apiovaçäo .r Câ¡¡urr, eue acresce que serealizou uma reunião de câmara no dia 15 de Julho, na qual este contrato deveria ter sido submetido para
ratificaçã0, o que não se.verificou, pelo que, o presente contraio, atento aos termos legais, é anulável, eue sobre ocontrato propriamente dito e pese embora o PSD admita em abstrato o interesse priËtico de utilizaçao do estádio
Jorge Sampaio, pelo Futebol Clube do Porto, considera que em concreto e no tocante à sua substância, este
contrato não acautela suficientemente os interesses municipais, Que é verdade qr. o Futebol Clube do porto
assume uma contrapartida financeira de 2.500 euros pela utilizaçäo do estádio, mas é manifestamente pouco para
os custos de manutenção mensais que o Municipio terá de suportar com aquela infraestrutur a, parauma utilização
exclusiva pelo Futebol Clube do Porto. Disse que a cláusula 4a, no 1, deixa em aberto, através da expressäo"outros", a assunçäo de encargos que não eståo aqui especificados, por exemplo, só um funcionário a tempo
inteiro poderá custar o dobro desse valor. Que convém recordar que no Centro de Estágio e Formação Desportiva
de Crestuma/olival, o Futebol Clube Porto, daquilo que pessoalmente pode apurar, assume todas as despesas.
Que acresce também não se encontrar minimamente especificadas e orçamentadas as despesas com obras de
reabilitação e manutençäo a cargo do Municipio, previstas no no 2, da cláusula 4a e tal é fundamental para a sua
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cabimentaçao prévia e registo de compromisso para efeitos do visto prévio do Tribunal de Contas, para contratos
superiores a 350'000 euros. Que o contrato ao näo especificar as contrapartidas de interesse público previstas no
artigo 30, n0 2, alínea a), remetendo-os para. um acordo posterior, no prazo de 90 dias, não respeita a legislaçao
relativa aos contratos programa de desenvolvimento desportivo, nomeadamente, o artigo 12o,no 1, alinea a), do
Decreto-Lei no 273120¡09' pelo que, por estas razöes os Vereadores do PSD não podem acompanhar a proposta da
Câmara, votando contra o contrato apresentado.
o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar disse que agora existe um contrato que
obriga o Futebol Clube Porto a ter diversos encargos, que näo es1åo aqui conta¡¡l¡iaoos, eue, por exemplo, o
encargo mensal com a manutenção do relvado, custa ao Futebol Clube do Porto entre 7 S00/8,S00 euros, pelo
que, todas as despesas de manutenção relativas à prática do futebol são do .n.ãrgó oo Futebol Clube do porto,
Que o Município fez algumas obras de reabilitaçä0, porque o campo foi considerãdo peta Federação como um
campo de treinos e assinou-se um protocolo relaiivamente à fase final da Liga das Ñãçoes, Disse não se tratar de
um contrato de 350.000 euros, pelo que, não necessita de ser submetido aó Tribunal de Contas, eue trata-se de
um mero contrato de concessão, em que se permite às entidades a utilização de determinado equipamento
desportivo,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/pSD, ratificar o
despacho do Senhor Presidente datado de 11.07.2019 que aprovou o contrato de
desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o F. C.
Porto tendo em vista a utilizaçäo das instalaçöes do òomplexo Desportivo de pedroso -
Estádio Municipal Dr. Jorg_e Sampaio para a realizaçäo de jogos e treinos das suas equipas
de futebol sénior "B" e de formaçäo, nos termos apiesentaãos,

0 Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues reentrou na reuniäo,

CÂNlAIIA ¡4UNIcIIjAL

P A UNICÍP

Ata n' l7 - Reuniäo Extraortlintíría
De 05 de agosto de 2019

NOVA DE
¡3 7

RTP -
LEVI

DOCES DE PORTUGA '" NA CIDADE VILA NOVA E GAIA
EDOC/2019t42182
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no o¡ginal,
Despacho do sr, Presidente: "Aprovo, para ratificaçã0, À câmara 11.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 11.07.2019
que aprovou o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a RTp
- Rádio e Televisão de Portugal, S.A, tendo em vista a produçäo do programa ,,7 maravilhas
- doces de Portugal", na cidade de Vila Nova de Gaia, nos termos apreséntados.
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EDOC/2019t42035
NO €1 coE
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VISTRT T

PARA E D o

Foi presente o documento.referid_o-em epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 11.07,2019,
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Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paróquial S. Saþädor de Grijó para apoio financeiro
destinado à recriaçäo histórica / espetáculo que evoca a figura ue o, Roor¡io sanctres, apoiante
ativo da causa de D' Afonso, no valor de €12.995,00 (doie mil novecentõs e noventa e cinco
euros), nos termos apresentados.

co E

A BRAR

EF
F

Foi presente o documento¡efgJi{^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:',À Câmara Zg.Ol.ZOtg,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o protocoto de colaboraçäo celebrado entre o lnstituto
de Emprego e Formação Profissional, 1,P. e o Município de Viia Nova de Gaia tendo em vista
os termos e condiçoes no âmbito da GARANTIA JOVEM, nos termos apresentados.

DE
LTU ESDE

E LKF
DE FOL DE GULPIL ARES 2019. NO MONTANTE TOTAL DE €12.000.00 (DOZE

MIL EUROS)
EDOC/2019t45826
Foi presente o documento,referido^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no o¡ginal.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 24.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva, Recreativa e Cultural do Rancho Regional de
Gulpilhares para apoio financeiro e näo financeiro à realizaçäo do Gaia Folk Festival
Internacional de Folclore de Gulpilhares 2019, no montante toial de €12.000,00 (doze mil
euros), nos termos apresentados.

EA MUNICíP VILA N
coA
E

EDOC/2019/38636

ELO APOIODE tRo DE NO
DE €I

Foi presente o documento,referido^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara 50.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo Folclórico a Rusga de Árcozelo para apoio financeiro ao
festival de folclore, no montante total de €1.000,00 lmil euros), nos iermos apresentados,
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EDOC/2019/38637

DOU ARA

A
Eo Pr0 NOVA

AO DE

Foi presente o documento.referido-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:,'A Câmara 3O.0l.2Otg,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo Folclórico Tradiçäo Baixó Douro para apoio financeiro ao
festival de folclore, no montante total de €1.000,d0 (mil euros), nos iermos apresentados.

TAL ,000 EU

LA RAS
ENT MUN VI DE EA

APOI F
FOL NO ANTE DE €1

ED0C/2019/38638
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara 90.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associação Recreativa As Laúradeiras de pedroso para apoio
financeiro ao festival de folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos
apresentados,

E CELEB ENT lcíP NOVA E
E PARA FI AO FE DE FOL NO

MONTANTE TOTAL DE €1 ,00 tMr L EUROS)
EDOC/2019/38641

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.

Despacho do Sr. Pres¡dente: "A Câmara 30.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo Danças e Cantares de Máfamude para apoio financelro ao
festival de folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos iermos apresentados.

DE CEL tcíPl VILA GAIA
DA PARA F FOLC

ONT 1,0 EU
EDOC/2019t38642

IL

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrde nte: "À Câmara J0,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Cultural Casa da Eira iara apoio financeiro ao festival de
folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos tärmos apresentados,
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EDOC/2o19/38643

AC E O MUN EVI DE
U E EZEL DE

FIG OTE M DE FI o

EDOC/2019t42391

UT RESUL DA DE
N CELE o PIO DE

VILA
0

DE
REG DE VALA TE IF

AO
EDOC/2o19t37592
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 31,07,2019,
Retirado da ordem do dia.

ORDO CEL ENT MUNI VILA GAIA
PAD

IP NTA
EDOC/2019/46516
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 29,07,201g,

NO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara J0.07.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico As Trigueirinhas de Pisäo para apoio financeiro ao
festival de folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos ãpresentados.

D
UN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 30,07.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia, a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo e a Associaçäo de pä¡s oa
Escola B.ásica de Figueiredo tendo em vista a execuçäo de intervenções na Êscola Básica
de Figueiredo, no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados,

DE

UELDADE ANA DE

A

€30
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î

SO
EDOC/2019t43742
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no iT, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 15.07,2019,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório da Biblioteca Mun¡cipal,
para a realizaçäo de uma cerimónia de assinatura de protocolos a ter lugar no dia 13 de
julho de 2019, solicitado pela União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, nos
termos propostos,

CEDÊ TU 1030
10 DE AT NO DIA DE

MUSICAL 10 DE
EDOC/2019/45619

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o lnstituto Padre António Vieira tendo em vista o desenvolvimento de uma
estratégia de promoção da participaçäo cívica, no valor de €30,000,00 (trinta mil euros), nos
termos apresentados.

EN D BI M U
CERI DE TU A 13 DE DE

ADO U

Rlo DE AB DA STCP
ED0C/2019t42s18
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 1 1 .07,201 g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

RI DE MAI DA STCP
EDOC/2019t45487
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Camara.22.T\.201g,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

0c
IT

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 30.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi, para o
concerto do 1030 aniversário da Sociedade Musical 1o de agosto a terìugar no dia'03 de
agosto de 2019, solicitado pela Sociedade Musical 1o de agosio, nos termoJpropostos.

9
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TO LATÓ GEST ODE STCP

EDOC/2019t48341

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Zi, apenas no
original,

Despacho do Sr. Preside nte : " A Câmara.3}. 07.201 g,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

REGULAME NTO DE SERVICOS DE Äo oe nesi URBANOS M ALTA
EDOC/2019t43450

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara 11,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maìoria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a
Proposta de Regulamento de Serviços de Gestäo de Resíduos Ûrbanos em Alta, noi termos
apresentados,

B.=E!AI=Ó-B|9 FINAL DA coulffi oo cRlR oRÇRueruro plRlc¡pRnvo ¡overvl eorg - cop *
JOVEM 2019
EDOC/2019/43068

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presid ente: "A Câmara 1 1 .07 ,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório final da Comissäo Técnica do Gaia
Orçamento Participativo Jovem 2019 - GOP + jovem 2019, nos termos propostos.

tNt JOSÉ CAN
NI VILA

EDOC/2019/46613

N0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara,23,07.2019,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o Senhor procurador, no uso
legítimo da sua autoridade, referiu que, relativamente à questao dai gravações das reuniÕes de Câmara que era
posta em causa, as mesmas são instrumento de apoio à elaboração dã ata.'Qu. o Senhor Procurador terá referido
e passou a citar " sucede que, contrariamente ao alegado pelo requerenfe, as gravações étudio das reuniões da
câmara municipal não constam da tabeta anexa ao presente regula'mento. Comõ o próprio requerente confessa, o
p.o?. !: conservação de 10 anos, prevrsto no número 214, é apticavet a "produç,ões audiovisuais,' que, por
definiçã0, dizem respeito simultaneamente ao ouvido e à vista, sendo formas de comúnicaçao que combintam som
e imagem' Face ao exposfo, conclui-se que a norma correspondente ao no 4, do artigo 11'o do regimento da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia não padece de quatquer vício ou itegatidade. Mas, em boa-verdade, a
suposfa preocupação do requerente, Vereador Dr. Cancela Moura, com a tega-tidade mais não é do que um falso
argumento, destinado unicamente à iudiciatizaçao da ação potítica. Sintoníatico drsso mesmo, foram as /a/sas
acusaçÕes feitas pelo aqui requerente contra o Presidenle da Câmara, quando em reunião de Câmara de 22 de
ianeiro de 2018, enviou uma exposição aos Vereadores do PSD em' que denuncia a viotação do ptano de

10
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pormenor do Centro Cívico, com a obra de construção do Centro de Atendimento da empresa municipat Aguas de
G-aia, acusando que se trata de uma obra^itegat'e alegando que a obra estét situad'a na zona O'os fãços Oo
Conce.lho' De seguida, igualmente em 19 de fevereio de i018, voltou com novas acusaçÕes acerca do
licenciamento do estabelecimento de inspeçoes em S. Fetix da Marinha. Por tais motivos, o Senhor presidente viu-
se obrigado a recorrer ao Tribunal. Sao esfe tipg de intençoes panftetárias que motivam a atuação do requerente, oqual se serve de expedienfes iudiciais, com vista à criãção do pseudolàcros polifrcos, usando, asslm, a justiça
como um mero instrumento_para batatha política, sendo o- presenie caso, um flagrante exemplo,,, ,O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que pessoalmente não determina se uma norma
!e1 jorg obrigatÓria, geral, se está legal ou se näo está, Que aquilo que fez, foi suscitar junto do Ministério
Público/Tribunal Administrativo para afeiir e terá usado aquilo que foi porio n, reuniäo de câmara, que foi quer oparecer que a Câmara apresentou quer o regulamento arquivístico das autarquias locais, para dar a sua
interpretação sobre essa matéria, Que se o Senh-or Delegado do Ministerio Público entende näo ser motivo para a
suscitar essa fiscalizaçã0, naturalmente, como disse e ãom muito respeito pelo Senhor Magistrado, trata-se de
uma opiniäo do Ministério Público, Que não significa que a interpretação da lei tenha de ser exatamente como ele
diz, como ele a coloca ou como ele decide, enquanto delegado do Ministério Público ou procurador da República,
Que foi sempre no interesse do Município e no interesse dã legalidade da aplicação desta norma, que foi suscitada
a sua fiscalizaçäo no Tribunal Administrativo.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse não tecer comentários quanto ao
referido pelo Senhor Vereador Dr. Cancela Moura,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

cAr.4^tìA t'1 U N tCt f rAt

L

Ata n'17 - Reunião Extraordindria
De 05 de agosto tle 2019

OCAIS

DEP LO BRADO OMU
D E EDUCAT ICIPAL

GAlAaprende +

EDOC/2019/44898

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 21,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a
denúncia de protocolo de colaboração celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e
as lnstituiçöes Gestoras do Programa Educativo Municipal GAlAaprends *, rìos termos
propostos.

c

DE

AMBDEE

osD

N0
17 IDAD

P
EDOC/2o19t46720
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara 23,07,2019,

11
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o segu¡nte:
1. As Entidades Coordenadoras Locais da Parceriã Centro Social e paroquial

Säo Salvador de Grijó, Centro Social e Paroquial Santo André de Canidelo e
Centro Social Mário Mendes da Costa;

2. Os coordenadores técnicos do CLDS-4G, Dr.a Patrícia Andreia Correia
Martins, Dr.a Amândia Garla Mina Sá Pereira Guerreiro e Dr.a Maria João dos
Santos Teles Pinheiro Silva, respetivamente, cujos Curriculum Vitae constam
em anexo,

MI E AP EM
TE EM VISTA O DO DE VIG DO MESMO POR MAI S 6 MESES
EDOC/2o19t47497

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 29.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de adenda ao protocolo dos outdoors
aprovado em 16.06.2018, tendo em vista o alargamento do prazo de vigência do mesmo por
mais 6 meses, nos termos apresentados.

,.CANDIDATURA À ABA '' - APROV DA BUtCÃO PRIVADA
EDOC/2019t47796

1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara Jl.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada e respetivo cabimento,
correspondente à "CANDIDATURA À BARCA, À gRRôRt", nos termos propostos.

DO P ACE NtcíPto D NOVA D

o
DAS

0
DA L DE DE

DE
DE

BIQUE AFETADAS PELA P DOS ICLONES IDAI E KENNETH. VALOR DE
€50. .00 tcrNouENTA MIL
EDOC/2o19t48382
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 31.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de cooperação a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Camöes, Instituto da Cooperação e da Língua, Lp. tendo em uista o
financiamento de projetos de ONGD de açäo humanitár¡a, recons-truçäo e reabilitação nas
localidades !e lvloeambique afetadas pela passagem dos ciclones ldái e Kenneth, no valor
global de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos teimos propostos.

12
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DEPARTAMENTO DE PESSOAL

E coNc P NCHI E OIT DE o
DE EI

lc0s
EDOC/2019t41418

PROCEDIME NTO CONC URSAL COMUM PARA CO lcÄo DE vÍHcul-o oe PREGO PÚB CO NA
ODALI

NTE ONAL
EDOC/2019t48204
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara Jl,07.2019,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimelto 

!e sete postos de trabalho da carreira de assistente operacional (calceteiro)
para a. Direção Municipal de Infraestruturas e Espaços Públicos, posios que se äncontram
previstos no mapa de pessoal de 20lg; bem como os métodos de seleçä'o e a designaçäo
do júri, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia Municipal.

AL AO DEP AL
EDOC/2019t48364

A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara 30,07,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de oito postos de trabalho da carreira de técnico superior para as diferentes
unidades orgânicas que integram a Direção Municipal de lnfraestruiurr, . etpuçot
Públicos, postos que se encontram previstós no mapa de pessoal de 201g; bem como os
métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios identificados e a designação do júri, nos
termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberação da Assembleia Municipal.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,

Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara 31 ,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Criaçäo de quinze postos de trabalho para Div¡sao Administrativa, de

Atendimento e Arquivo, Unidade de Gestäo de Stocks e Armazéns, Divisäo de Apoio
às Empresas e ao Emprego, na carreira de assistente operacional (serviços gerais),
recorrendo'se, para tanto, à reserva de recrutamento interna conétituida no
processo 2612018, convocando-se mais trinta e cinco candidatos para aplicaçäo dos
20 e 3os métodos de seleção;

- 2. criaçãto de um posto de trabalho para a Divisão de Espaços verdes e
Salubridade, na carreira de assistente operacional (serviços dé manutenfao .
jardins), recorrendo'se, para tanto, à reserva de recrutamentó interna constituída no

os P ORP DI UNI
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processo 2712018, convocando-se o único candidato para aplicaçäo dos 20 e 3os
métodos de seleção;

3. Criaçäo de seis postos de trabalho para o Departamento de Desporto, Cultura e
Juventude, na carreira de assistente operacionaí lserviços gerais), recorrendo-se,
para tanto, à reserva de recrutamento interna constituída no processo 2g1201g,,
convocando'se mais quinze candidatos para aplicaçäo dos 20 e 3os métodos de
seleçåo;

4' Criação de seis postos de trabalho para o Centro de Reabilitação Animal (sendo
2 para o CRA e 4 para o setor de tratadores do Parque Biológiio¡, na canòira de
assistente operacional (serviços gerais), recorrendo-ie, para tanto, à reserva de
recrutamento interna constituída no processo29t2018, convocando.se mais quinze
candidatos para aplicaçäo dos 20 e 3os métodos de seleção;

5' Criaçäo de quarenta e seis postos de trabalho pára as unidades orgânicas a
seguir identificadas, na carreira de assistente técnico, recorrendo-te, prrã tanto, à
reserva de recrutamento interna constituída no processo 25t201g, convocando.se
mais setenta candidatos para apricação dos 20 e 3õs métodos de seleção:
Departamento de Desporto, Cultura e Juventude - 6
Departamento de Açäo Social e Atividades Económicas - 4
Divisäo de Açäo Social Escolar. I
Divisão de Apoio às Empresas e ao Emprego . I
Departamento de Ambiente e parques Urbanos .4
Departamento de Obras e Empreitadas .2
Divisäo de manutenção de espaços públicos .2
Departamento de Planeamento, controlo Financeiro e Execuçöes Fiscais .3
Departamento de Administração Geral .4
Dívisão de Contabilidade . 3
Divisäo de Património e Expropriaçöes .2
Divisäo de Aquisição de Bens e serviços e de Aprovisionamento - 2
Divisäo de contrataçäo de empreitadas - I
Gabinete de Notariado . 2
Divísäo de Fiscalizaçäo e Contraordenaçöes . 3
Bombeiros Sapadores e Proteçäo Civil .2
Departamento de Assuntos Jurídicos . 1

Julgados de Paz - I
Departamento de Pessoal- 2

_ 6, Criação de sete postos de trabalho para a Divisão de Gestão Escolar e
Recursos Educativos, na carreira de assistente técnico, animador sociocultural, a
ocupar através dos candidatos que ficarem admitidos no process o 21l201,g;

. 7. Criação de quatro postos, na carreira de fiscal municipal, para Divisåo de Apoio
às Empresas e ao Emprego;

8. Criaçäo de um posto para Psicologia, para CPCJ, recorrendo-se à reserva de
recrutamento interna do concurs o 112017'

9. Criação Oe um posto para mobilida'de entre órgãos, para técnico superior, na
área das Ciências Empresariais, para a Direçäo Municipal de Adminiätraçãb e
Finanças;

10. Criação de um posto de mobilidade entre órgäos, para técnico superior, na
área da saúde Ambiental, para Departamento de Ambiente e parques urbanos;

a lr
c^N4^R^ rr,luNtclpAL
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11' Criaçäo de um posto de mobilidade entre órgäos, para técnico superior, na
área de^Psicologia, para Direçäo Municipal para a lnclusäo bocial;

12. Criaçäo de um posto para mobilidade estatutária, para a carreira técnica
superior, para Direçäo Municipal para a lnclusäo Social;

13. Criaçäo de um posto de trabalho, na carreira técnica superior, para cedência
de interesse público, na Equipa Multidisciplinar Marca de Gaia . Co On lnvest in
Gaia;

14. Criaçäo de um posto para mobilidade entre órgãos, para técnico superior, na
área de Gestão de Recursos Humanos, para o Departãmento de pessoal;

15. Criaçäo de um posto de trabalho, na carieira de técnico de infãrmática, na
sequência de cessaçäo de acordo de cedência de interesse público do trabalhádor
José Henrique da Rocha Ferreira que, até 1 de julho de 2019, se encontrava cedido à
Gaiurb, EEM;

16. Criação de um posto, na carreira técnica superior, para a área de solicitadoria
e desempenho de funçöes nos Julgados de paz;

17. criação de um posto, na carreira técnica superior, na área de Educaçäo
Básica, para a Direção Municipal para a lnclusäo Sociai;

18. Criação de postos na carreira para mobilidade intercarreiras e intercategorias,
nos seguintes termos:
12 postos na carreira de assistente técnico para o Departamento de Desporto,
Cultura e Juventude, para trabalhadores que atualmente integram a carreira de
assistente operacional ;I posto para mobilidade intercategorias, para a categoria de encarregado
operacional, na carreira de assistente operacional, para ã Divisao de Espãços
Verdes e Salubridade;
1 posto na carreira de assistente técnico para o Centro de Reabilitação Animal, para
trabalhadora que atualmente integra a carreira de assistente operaciónal;
1 posto na carreira de lécnico superior para a Divisäo de éaúde e Ségurança no
Trabalho, para trabalhadora que atualmente integra a carreira de assistenie técnica;
1 posto na carreira de assistente técnico para o Departamento de Administraçäo
Geral, para trabalhadora que atualmente integra a carreira de assistente operacional.
Mais foi deliberado submeter o presente ãssunto a deliberação da Àssembleia
Municipal.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
7117 NAL

DE VI
SCAL

D
EDOC/2019/45005
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,

De sp acho do Sr, Presld ente : " A Câmara, 22. 07, 201 g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

: MUNI
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MAN IN AI AN EIRO

-RE loF
EDOC/2019/48860

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,

D e sp acho do Sr. Presrd e nte : " À C a m a ra. 30, 07, 20 1 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor e 2 votos em branco, precedido de votação secreta e
nos termos propostos, o seguinte:

1. Aplicar uma úníca sanção disciplinar, no caso a sANÇAo DlsclpLlNAR DE
MULTA no valor de- €130,71 (cento e trinta euros e setenta e um cêntimos),
correspondente a três remunerações base diárias ilíquidas do trabalhador lsaac
Manuel Pinheiro._ Silva lVlarques da Costa, nos termos das disposiçöes
combínadas da alínea b)do n0 1 do art. 1800, das alíneas b), c) e d)do art.o 1g5o e
do n0 2 do art. 1810 da Lei Geral do Trabalho em Funçöes públicas.

lDo
D|REçAO MUN|C|PAL DE ADM|N|STRAçAO E FINANçAS

P DE UTI VIAT NICIP
VA ALD 75 E SEIS NT c N

VI NOD JU

SU DE a

soLr PELO c
lco c

EDOC/2019t42752
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 15,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do vaior €336,75 (trãzentos e trinta e seis
euros e setenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €235,73 (duzentos e trinta e cinco
euros e setenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Vila Real, no dia 06 de julho de 2019,
solicitado pelo Grupo Folclórico Etnográfico Santa Marinha de Crestumá, no, termos
propostos,

IDO D MU
VA 12 NTE E

L DA NO DIA ULHO TRO INF
CRESTUMA
EDOC/2019t42553
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 11.07.2019,

1

o
E

crT
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €1is,i2 (cento e-vinte e cinco euros e
doze.cêntimos), para deslocação à Estaçäo Litoral da Agudà, no día 05 de julho de 2019,
solicitado pelo centro lnfantilde crestuma, nos termos própostos

V
D

DE DET UTIL DE VIA MUN NO
LDE ET EUM SES

MADALENA
ED0C/2019t41642

IDO DE SA NO
AL CENT OVENTA EU

NOD JULH SOLI
CE LAR HA
EDOC/2019t45239

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 22.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €493,78 (quatócentos e noventa e três euros
e setenta e oito cêntimos), ou seja o valor de € 345,65 (trezentos e quarenta e cinco euros e
sessenta e cinc_o cênlimos), para deslocação a Gouveia, no dia 20 de julho de 2019, solicitado
pelo Centro de Recreio Popular de Säo Félix da Marinha, nos termos propostos.

PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO E TAXAS DE LIZACAO DE RAS MUNI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr, Pres¡dente:"À Câmara 15.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €331,6'3 (irezentos e trinta e um
euros e sessenta e três cêntimos), ou seja, o valor de€232,14 (duzentos e trinta e dois euros
e catorze cêntimos) para deslocação à Lousã, no dia 03 de julho de 2019, solicitado pelo
Clube Atlântico da Madalena, nos termos propostos.
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03 LHO D soLl PELO

DESP
NTA E SECIN E SETE

BA NO DIA JULHO DE tc
RANCHO REGIONAL DE
EDOC/2o19/44387
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: "A Câmara 21 .07.2019,
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Deliberação:

PED

EDOC/2019t44340

PEDI SP
T

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas mun¡cipais, isentando 70% dovalor de cbso,sz (quinh:entos e c¡nquenta e seis euros
e cinquenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €389,60 (irezentos e oitenta e nove euros e
sessenta cêntimos), para deslocação à Batalha, no dia ti ue julho de 201g, solicitado pelo
Rancho Regionalde Olival, nos termos propostos.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 21,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor de €546,27 (qúinientos e quarenta e seis euros
e vinte e sete cêntimos), ou seja, o valor de €382,39 (trezenìos e oitenta e dois euros e trinta e
nove cêntimos) para deslocação a Alcobaça, no dia 13 de julho de 2019, solicitado pelo Centro
de Recreio Popular de são Férix da Marinhã, nos termos propostos.
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ED0C/2019t42769
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 22.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €297,16 (duzõntos e noventa e sete euros e
dezasseis cêntimos), ou seja, o valor de €208,01 (duzentos e oito euros e um cêntimo), para
deslocação a Arouca, no dia 07 de julho de 2019, solicitado pela Banda Musical Leverenje, nos
termos propostos.

PEDI AUD O VALOR
E TRO E PE DE RES

DO NORTE
EDOC/2019t43654
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara 11,07,2019,

201DE
L
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do Auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €294,20 (duzentos e noventa e quatro euros e vinte cêntimos), solicitado
pelo sindicato de professores do Norte, nos termos propostos,

LI "coN DO ED MULT
RI E

EDOC/2019t28946
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 21,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar as propostas do júri contidas em ata bem como os
respetivos anexos, nos seguintes termos:

1' Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados, nos
termos descritos na presente ata e seus anexos, designadamente o anexo lV
(mapa de quantidades final), rejeitando os restantes;

2. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no no I do
artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao no de dias que medeia entre o
termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes / esclaiecimentos (10.07-
2019) e a data da disponibilizaçäo da decisäo do órgäo competente na
plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o prazo inicialmente
estabelecido para apresentaçäo das propostas,

RSO tco P E UADRO

FINAL
E DAS MINUTAS DOS CONTRATOS
EDOC/2019t26273

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 22.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1' Aprovar todas as propostas contidas no documento Relatório Final, do qual não
resulta qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar, o qual se dá como
inteiramente reproduzido, designadamente:

a) A exclusão da proposta apresentada pelo concorrente Reestradas -
Revitalizaçäo de Estradas do Norte Lda., pelos fundamentos descritos no ponto 4.1,
do relatório preliminar;

b)A adjudicação às seguintes empresas:
' Acordo Quadro relativo à Área de lntervenção 1, . José Moreira

Fernandes & Filhos, S,A, pelos valores constantes da proposta apresentada,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;

' Acordo Quadro relativo à Área de lnterven ção 2, - Epopeia - Gestäo
e obras Públicas, Lda,, pelos valores constantes da proposia apresentada,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;

E
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'Acordo Quadro relativo à Área de lntervenção 3, . Construtora da

Huíla - lrmãos Neves, Lda,, pelos valores constantes da proposta apresentada,
acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;

' Acordo euadro rerativo à Área de rntervençäo 4, . Dacop.
construçöes E 0bras púbricas, s.A., pelos valores constanies da proposta
apresentada, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor,

2, Aprovar as minutas dos contratos;
3. Aprovar as notifi.caçöes às empresas adjudicatárias para que apresentem os

documentos de habilitaçäo, bem como entreguem caução, 
'no 

hontante de
10.000,00€ (dez mil euros), conforme previsão no pirograma do concurso.

Aln n' 17 - Reuníão ExtraortlindrÍa
De 05 de agosto de 2019

c c Llcr INT ONAL ta

ARA
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RONSEGUR. S.A.
EDOC/2019/48203

ITADA " IL RAD
-AP DA

EDOC/2019t26922
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 24,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as propostas do júri vertidas em ata, nos seguintes
termos:

1' Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados, nos
termos descritos na presente ata e seus anexos, designadamente o Anexo lll
(mapa de quantidades final), rejeitando os restantes;

2. Aprovar o mapa de quantidades final (Anexo lll), que substitui o inicialmente
patenteado a concurso;

3. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no no 1 do
artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias que medeia
entre o termo do prazo para resposta aos erros e omissöes / esclaiecimentos
(10'07'2019) e a data da disponibilização da decisäo do órgão competente na

P
DE

LA E ,, _ I PE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:',À Câmara 30.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, ratificar o
despacho do Senhor Presidente datado de 30.07.2019 que rpiouo, o seguinte, nos termos
informados:

A) Autorizar que a notificaçäo da impugnação aos concorrentes seja efetuada, por
esta unidade orgânica, de imediato, sendo posteriormente esta decisäo
ratificada por reunião de Câmara;

B) seþ a impugnação, em anexo, remetida ao Departamento de Assuntos
Jurídicos, para a respetiva análise.

RI
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plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o prazo inicialmente
estabelecido para apresentação das propostas.
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CEDÊNC IA, EM REGIME DE DIREITO DE COMODATO. FRACÖE S AUTÓNOMAS "GL''
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GARCIA 240 E RUA ALB ENOl() -UN
MUDE DOP

ED0C/2019t38302
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 24.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o seguinte, nos termos informados:
1' cedência, em regime de direito de comodato, das fraçoes autónomas:
- "GL", a que corresponde a loja 6,
- "GS", a que corresponde as lojas 13 e 13 A e
- "H8", a que corresponde aloja22,
todas do prédio constituído em regime de propriedade horizontal sito nas ruas
Diogo cassels, n,os 119, 121, 127, 13s, z3l e 14i, Elias Garcia, n.os 198, 240 e 260 e

ffonso de Albuquerque, n,os 100, 110 e 114, uniäo das freguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia sob o numero 3674 - Mafamude e inscrito na respìtiva matriz sob o artigo
9694, propriedade da Empresa Municipal "GAluRB, urbanismo e Habitaçäo, E.M.,' e

99did1s, em regime de comodato, a este Município pelo contrato ouiorgado em
01/08/2018.

2' Aprovação da minuta do contrato de cedência em regime de direito de
comodato.

DADE CA ER UMA
ELA FREG SANTA P

c DE INADA
HIST Rtco
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ED0C/2019t27939
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 24.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, ao abrigo da alínea a)
do n0 3 do art.o 610 do Regime Jurídico da Reabilitação Urbana lRjRu¡, nr suã versão mais
recente aprovado pelo DL 8812017 de 27 de julho e do art,o 100, no I da Lei no 169/g9, de 1g de
setembro, a emissäo da Declaração de Utilidade Pública Urgente e Autorizaçäo de posse
Administrativa dos Prédios a Expropriar, nos termos informados,

DEL
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: ',À Câmara 29.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter, nos termos propostos, à apreciaçäo da Assembleia
Municipal a desafetação do domínio público para o dómínio'priva'do do Município de uma
parcela de terreno com a área de 27.70 m2, sita na Rua da Pouiada, União das fräguesias de
Serzedo e Perosinho, omissa à matriz predial rústica e urbana e na conservatória do registo
predial; Confronta do norte com Rua da Pousada (passeio), do sul com Ana Maria Carvalho
Moreira Maia, do nascente com Rua da Pousada (þasseiof e do poente com Maria Matutina
Gomes Teixeira, e destina.se a certo de estremas.

EN

NOVA
VISTA A

ILE
EDOC/2019t46270

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 19.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 19,07,2019
que aprovou a adenda ao acordo de colaboração celebrado entre o Município de Vila Nova
de Gaia e Artistas de Gaia - Cooperativa Cultural, CRL tendo em visia a revisäo da
comparticipação financeira para a Bíenal de Arte de Gaia 2019, no valor suplementar de
€5.000,00 (cinco mil euros).
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 30.07.2019,
Deliberação:

Deliberado..por unanimidade, aprovar a reformulaçäo de encargos referente ao concurso público
com publicidade internacional para prestação de serviçãs combinados de vigilância e
segurança humana e de videovigilância para o Município de Vila Nova de Gaia, nós termos
informados,
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EDOC/2019t36621
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 50,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter, nos termos propostos, a deliberação da Assembleia
Municipal a assunção de compromissos plurianuais.

DE CEL ENTRE lcíP NOV GAIA E
IEDAD

D'O o TOT O MIL - RETI EMI
EDOC/2o19t36228

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 91.07.2019,
o senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura pediu escusa da votação
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de 27,06,2019 que aprovou o acordo de
colaboração a celebrar entre o Município de Vilã Nova de Gaia e a'sociedade Filarmónica de
Crestuma para apoio financeiro à realizaçäo do "Estágio D'ouro", incidindo a alteração efetuada
sobre a cláusula segunda e a integração do Anéxo I relatlvo às comparticþaçoes não
financeiras, no montante total de €5,000,0ó lcinco mil euros).

RDO E OM GAIA E OEM
VIST OP |t,

EDOC/2019t48637

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrde nte: "À Câmara 31,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a RTP tendo em vista a realizaçäo do programa "Há Volta", nbs termos
apresentados.

ECO LE OM DE VI DE

EDOC/2019/47968
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
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Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara 51.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e Associaçäo Abientes - Centro de Documentaçäo e lnvestigação em história
Local para apoio à reediçäo de algumas das suas publicaçöes, nol termos aprãsäntados.

ED0C/2019/48603
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara A1 ,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Galandum Galundaina tendo em vista a realizaçäo do Gaia World Music 2019,
no valor de €38.500,00 (trínta e oito mil e quinhentos euros), nos iermos apresentados,
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EDOC/2019t45473

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara 31.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a realização do serviço extraordinário e respetiva despesa,
bem como a aprovaçäo da minuta de contrató, nos termoé apresentados.

o POR A CED PELA E.M
LAN GAIA D DE ATE oA0

RAT
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EDOC/2019/46640

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no SB, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 31.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
a) Aceitar a cedência, pela Empresa Municipal "Águal de Gaia, EM, s.A." ao
Município, da utilizaçäo do edifício designado por "Edifício da Praça;', sito na rua 20
de Junho, n..s 43, 53, 6s e z1 e rua General rorres, n.os l0gs ó togg, união das
freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, inscrito na matriz predial ur6ana sob o
artigo P 10832, pelo prazo em que vigorar a constituição do direito de superfície do
qual aquela empresa municipal é titular (a escritura de cedência de consiituiçäo do
direito de superfície foi outorgada em 01t02t2017 e tem como prazo 50 anos a tontar
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da data da sua celebração), pelo valor de € 5,000,00/mês, acrescido de lvA á taxa
legalem vigor;
b) Aprovar a minuta do contrato de cedência de utilização do Edifício da praça.

T DA DA ENCON NUME ESTUFA
FE RUIR DE DA SIL EIRO

MAT CASA RIAL DE
QUATROCENTOS MIL EUROS)
EDOC/2019/48586
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Sg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 91.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Propor a Assembleia Municipal que seja autorizado a aquisição do prédio misto

composto por casa de três pisos, capela anexa, quintal e terreno, com a área
coberta de 677,00 m2 e descoberta de 38,905,50 m2, sito no Largo da Lavandeira,
n.0 138, freguesia de Oliveira do Douro, descrito na Segunda õonservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3299 - Oliveira do Douro e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 893 e na matriz predial rústica sob
o artigo 893, a Maria Carlota Sequeira Soares da Sitva, Maria Emília Sequeira
Soares da Silva Dias Ferreira e a Maria Manuela Sequeira Soares da Silva
Figueiredo Pinto, herdeiras de Arbino soares da silva, pelo valor de €
2,400,000,00 (dois milhöes e quatrocentos mil euros), pago da seguinte forma:

a)€ 900'000,00 (novecentos mil euros)com a assinatura do contralo promessa de
compra e venda com eficácia real;
b) € 1'450,000,00 (um milhão e quatrocentos e cinquenta mil euros) fracionados
em 29 prestaçöes mensais iguais e sucessivas, no valor de € 50.000,00
(cinquenta mileuros), cada uma;
c)€ 50,000,00 (cinquenta mil euros) na data da outorga da escritura,

2, Propor, ao indicado órgäo municipal, a aprovação da minuta do contrato
promessa de compra e venda com eficácia real do prédio acima identificado.

REGI
DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS

DE TÁXS 2019
EDOC/2019t44383
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 21.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a fixaçäo, a título excecional, entre os dias 15 de julho e 15
de outubro de 2019 de um regime de estacionamento diferente do vigente, ou seja, o regime
livre, nos termos informados,

OG
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 22.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 15.Ve-2é, s's.fl.¡o e
80'BM'99 para permissão de circulação no inierior da zona Uél¡m¡taUa entre a Ai, Rotunda
de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Rv, b. Joäo ll
(VLg)' entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h e as 19h, ficando a usufruir do estatuto
indicado na sinalizaçäo vertical (de proibição de circulação entre as th00 e as 10h00 e entre
as 17h e as lgh) de "Exceto veículos autorizados", sãlvo outra sinalização em contrário,
válido até 08 de julho de 2020, nos termos informados.

PEC CIRCU INTE LOS
.8M.99 P DE OR DA ELIMIT NTRE A

ROTU
N V. D.

EJ 2020
ED0C/2019/43933

ctRc P UINTES E 50.
DA AAl

SANTO

A DEZEM 2019
EDOC/2019/37589

NA
N coM REI RO- FREGUE LPILHA

VALADARES
EDOCt2017/30994
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 22,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Travessa António Coelho
Moreira, no entroncamento com a rua Ferreira de Castro - União de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 30,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos þesados: 34,JA.g2 E 50.20.01
para permissão de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1, Rotunda de Santo
Ovídio,îvenida da República, Avenida Vasco da Gama (8.N.222)e Av. D. João ll (VL9), entre
as 08h00 e as 10h00 e entre as l7h e as 19h, ficando a usufruir do estatuto indicâdo na
sinalização vertical (de proibiçäo de circulaçäo entre as th00 e as 10h00 e entre as 17h e as
l9h) de "Exceto veículos autorizados", salvo outra sinalizaçäo em contrário, válido até 2g
de dezembro de 2019, nos termos informados.

PO DEMU NO

AVEN EAVDA

26



VILA NOVA DE

Wa l?
C^1.1^lì^ N,lUNtCÍr,At Ata n'17 - Reunião Extrsordindria

De 05 de agosto de 2019 ç

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 90.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na rua da euinta da Fábricae na rua Américo de Oliveira - União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados,

UNICIP E TRÂ NA

S

UINT RI
-UN
EDOC/2019t26277

U CIPAL SIL -FR DE
EDOC/2019t18720
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presr'de nte: "À Câmara Jl ,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na rua Silva Tapada -
Freguesia de Oliveira do Douro, nos termos informados,

MUNI DE OL - FREGU
DE ARCOZELO
EDOC/2019t48785
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 30.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito no arruamento paralelo à
rua oliva Teles - Freguesia de Arcozero, nos termos iniormados.

IDO D EN TAXA A LICEN LUGAR
P DE NA ORLA VALOR

NTOS NT AE PELO
coN PRAIA PEDRAS
EDOC/2019/2309e

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 22,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de'2019, sito na Orla Marítima, no
valor de €840,57 (oitocentos e quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitado pelo
Concessionário de apoio à praia do bar pedras amarelas, nos termos informados,

D

E
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EDOC/2o19t43715
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 50.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o rno ãr 201g, sitos na rua 14 de
outubro, 1061'1069 - União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, no valor de
€3'240'00 (três mil duzentos e quarenta euros), solicitado pelo Serviço de Finanç.i d. Vil, Nou,
de Gaia 1, nos termos informados

PE DO REFE LUGAR
IONAM PRIVA 201 SI

DE RE NTA
E CIN ESE

EDOC/2018/6086

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 30.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de i019, sito na Avenida lnfante
Sagres - União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no valor de €840,57 (oitocentos e
quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitado pelo Concessionário de apoio à praia
do Atlântico de Valadares, nos termos informados,

PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DA TAXA REFE e À lrcr DE DOIS LU
ESTACI ONAMENTO PARA O ANO DE 2019. SITOS NA A PADRE ERME

LI
o

DE

to

DEF VI

FREGU NOV €1.440 TROCENT AEU
ILIAR

ESPINHO/GAIA)
EDOC/2019/2583
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 50.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de i019, sitos na Avenida padre
Guilherme - Freguesia de Arcozelo, no valor de €1.440,g8 (mil quatrocentos e quarenta euros e
noventa e 

_ 
oito cêntimos), solicitado pela Unidade de Saúde Familiar Aguda (ACES

Espinho/Gaia), nos termos informados,

E o ADO DE
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Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Ti, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 50,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 201g, sito na rua particular às
Arvores - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €2.15g,g0
(dois mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicítado pelo Gaiense -
comunicaçäo e Eventos, unipessoal, Lda, nos termos informados,

EDOC/2018/78308

DE SA
EST ENTO P TIVO PARA O DE 2019. Sl NA RUA DE DE LIMA. S/N AP

REF LICEN

ARTADO
OE EUROS E

EDOCt2019t2564
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 50.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano dJZg1g, sitos na rua Delfim de
Lima, s/n apartado 502 - Freguesia de Canelas, no valor de €2.161,47 (dois mil cento e sessenta
e um euros e quarenta e sete cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas,
nos termos informados.

PE SPEN AGAM P

DA HONRA ,t REAL 14 DE
LHO o AL DE E E TRINT

PEDRO
EDOC/2019/40059
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara 11,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissão dá Festa em Honra de S.
Bento", realizado no dia 14 de julho de 2019, no montante de 180,81 (cento e oitenta euros e
oitenta e um cêntimos), correspondente a70% do valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e
oito euros e trinta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo pödro de
Pedroso, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrd ente: "À Câmara 11 .07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento ';prova de ailetismo escolar,', realizado
no dia 03 de junho de 201g, no valor total de €285,00 (duzentos e oitenta e cinco euros),
solicitado pela Coordenadora da Escola das Pedras, Maria de Fátima G. Duarte, nos termos
informados.

o DtA 27 ODE
SOLIC

EDOC/2019/35858

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara 1 1 .07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "via sacra", räañzado no dia 27 de junho
de 2019, no valor total de €238,40 (duzentos e trinta e oito euros e quarenta cêntimos),
solicitado pela Associaçäo Centro Maria de Nazaré, nos termos informados,

P DED

E P LIZADO DE JU

SE

DE

1 NO
TOTAL DE €86.10 tOITENT A E SEIS EUROS EDEZC NTI . sollcrrADo RICA IGREJAF
PAROQUIAL DE PEDROSO
EDOC/2019t35814
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara 30.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "þrocissäo lñtegraOa na festa em honra
de S. José, Santo António e Nossa Senhora do Amparo';, realizado no-dia 07 de julho de 2019,
no montante de €60,27 (sessenta euros e vinte e sete cêntimos), correspondente á 70% do valor
total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), solicitado pela Fá'brica da lgreja paroquial
de Pedroso, nos termos informados,

"PROCI INT FESTA DE
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara 30.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "38a ùaratona lnternacional de
Canoagem de Crestuma", realizado nos dias is e 16 de junho de 2019, no montante de €102,92
(cento e dois euros e noventa e sete cêntimos), correspóndente a 70% dovator total de €147,10
(cento e quarenta e sete euros e dez cêntimosi, solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

DEP ENTO RRUP NS TIVA
PED N DE

DE olTo LICIT

ED0C/2019t34623
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 50,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento i'Procissäo'em Honra de Säo ped'ro",
realizado no dia 30 de junho de 2019, no montante de €208,60 (duzentos e oito euros e sessenta
cêntimos), correspondente a 70% do valor total de €298,00 (d'uzentos e noventa e oito euros),
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de São Pedro de Vilar do Paraíso, nos termos
informados.

PED D PAGA E NSITO A
EM SEN IA 18 DE

NHO NO TOTAL D E
soLrc O PELA FRARIA DO SENHOR DA PEDRA
EDOC/2019/33939
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara J0,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "procissão em honra do Senhor da
Pedra", realizado no dia 18 de junho de 2019, no valor total de €119,20 (cento e dezanove euros
e vinte cêntimos), solicitado pela Confraria do Senhor da Pedra, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas nooriginal.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 50,07,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçåo do evento "corrida de såo Joäo 201g,,, realizado nodia 16 de junho de 2019, no valor total de €904,30 (novecentos e quáirá euros e trinta cêntimos),
solicitado pela Runporto, nos termos informados,

PE ED SA DE TER DE À
aa

A ,,
21D

1 OE E EC
o RJ

DEF ESTAS EM HONRA DE A DA DE GRIJ
EDOC/2019t27910

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara 50.07,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "procilsäo em honra de Santa
Margarida", realizado no dia 21 dejulho dó 201g, no valor tòtal de €12g,15 (cento e vinte e
nove euros e quinze cêntimos),_solicitado pelo Senhor José Domingos'Gonçalves pereíra,
representante da Comissão de Festas em honra de Santa Margaridã de Grijió, nos termos
informados.

P DE EN
A

SI ORD ITOS"
08 EJU 201

1 L E

IAS

RA

DE

DI

AS

J
HE

sEl tc
N coM DE AO

LO R

NSEE
V

EDOC/2019t28214
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: 

,'A 
Câmara 50,07,201g,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo dos eventos "4 procissöes integradas nas festas
do Senhor dos Aflitos", realizados nos días 06, 07, 08 e 13 de julho de 201glno valor total de
€596'00 (quinhentos e noventa e seis euros), roiicitrdo pelo Senhor José cusiou¡o Nogueira da
Silva, representante da Comissäo de Festas ao nosso Senhor dos Aflitos de Valadares, nos
termos informados.

ON PEREI
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara 30.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "procissão em honra da Senhora da
Hora", realizado no dia 09 de iunho de 2019, no montante de €90,41 (noventa euros e quarenta e
um cêntimos), correspondenie a70o/o do valortotal de Ê12g,1i(cento e vinte e nove euros e
quinze cêntimos), solicitado pelo Senhor Garlos Alberto Monteiro da Costa, representante da
Comissão de Festas em honra da Senhora da Hora de Grijó, nos termos informados,

lDo AGAME T ERRU RANS À
NTO .,

DE DAS C AGRU DE
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RA HORA ,,

E

DIA lRo €11 E
EUROS E VINTE C NTIMOS). SOLICI ADO PELA JUNTA FREGUESIA DE IDELO

EDOC/2018/4041

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 50.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "desfile de cãrnaval das crianças do
Agrupamento de Escolas Dom Pedro 1", realizado no dia 09 de fevereiro de 2018, no valór total
de €119,20 (cento e dezanove euros e vinte cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de
Canidelo, nos termos informados,

DIDO DE SA PELA IN DE AÀ
REAL DO a3 CORRI DO AREI NO UTUBRO D

VAL DE UENT UROS E
IMOS ADO

EDOC/2018t65157

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bb, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara 50.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "ll Corrida Praia do Areinho", realizado
no dia 28 de outubro de 2018, no valor total de €357,60 (trezentos e cinquenta e sete euros e
sessenta cêntimos), solicitado pela Proevents, nos termos informados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara 30.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "ll Corrid-a Árco.íris Run - Corrida
Solidária", real¡zado no dia 07 de julho de 2-019, no montante de € 667,12(seiscentos e sessenta
e sete euros e cinquenta e dois cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €g53,60
(novecentos e cinquenta e três euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia
de Arcozelo, nos termos informados,

tDo NSA EN TAXAS ERRU À
PED 29E30

UNHO D NO TOTAL D 15 INZE
DE DE

EDOC/2019/36138

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara 30.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "festas ern honra de Säo ped'ro',,
realizado nos dias 28,29 e 30 de junho de 2019, no montante de €133,11 (cento e trinta e três
euros e onze cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €190,15 (cento e noventa euros
e quinze cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos
informados.

DIDO D PELA I

"cAMl MADA NHO DE
TOTAL ROS E VI soLl

JUNTA DE FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2019t38325

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara 30.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Õaminhada da Madalena,,, realizado no
dia 30 de junho de 2019, no montante de €500,64 (quinhentos euros e sessenta e quatro
cêntimos), correspondente a 70o/o do valortotal de€715,20 (setecentos e quinze euros e vinte
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia da Madalena, nos termos informados,
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€147 NTO E
E N soL PE

EDOC/2019t38922
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara J0,07.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, €provar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Festival de Ìolclore da Associação
sermonde cultural", realizado no dia oz oe julho de 2019, no montante de €102,g7 (cento e dois
euros e noventa e sete cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total Oe ét¿i,to (cento equarenta e sete euros e dez cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e
Sermonde, nos termos informados

E DE
H NTA

EJU 2019 OR TOT €172 AE
EVI ICITAD IG IAL

SE o
ED0C/2019/38901
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 90.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissão dãs Festas em Honra de
Santa Marinha de Seixezelo", realizado no dia 21 dejulho de 201g, no montante de €120,54
(cento e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos), óorrespondente a 70o/o do valor total de
€172,20 (cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja
Paroquialda Freguesia de seixezelo, nos termos informados.

DO DE DEP DE LA INTE TRÂNS À
FESTAS DA NOSSA

NO JU I NO DE E
ROS E TAC SOLICIT RICA P UIAL ESIA

DE SALVADOR DE PE NHO
EDOC/2o19/38708

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 30.07.2019,
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NO

î
Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo dãs Festas em Honra da
Nossa Senhora do Carmo", realizado no dia 21 de julho de 2019, no montante de €166,gg (cento
e sessenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), correspondente a 700/o do valor total de
€238,40 (duzentos e trinta e oito euros e quarenta ðêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja
Paroquial da Freguesia de Säo Salvador de Perosinho, nos termos informados.

DE SAD P AÀ
PE IZADO 29E30 ODE 1

ITENTA IS c

EDOC/2019/38706
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara J0,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festa de Säo Põdro", realizado nos dias
29 e 30 de junho de 2019, no valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos),
solicitado pela Associaçäo Carvalhos Vivo, nos termos informados.

PED D DE INTE TRAN A
D

29 DE ODE DE EU
DEF SIAS DE MA

EDOC/2019/40408
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara J0.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçåo do evento "Festas em Éonra de São Tiago e Santa
Apolónia", realizado de 25 a 29 de julho de 2019, no montante de €223,i1(duzentoã e vinte e
três euros e cinquenta e um cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €319,30
(trezentos e dezanove euros e trinta cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DE DI DEP DE PELA IN DE TNA À
ANF RE

R

P
,,

,,
D DE €1 OE

NTAED ROS NTIM LICITAD E SANDIM
o LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/40396
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 30,07,2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relat¡va à realizaçäo dos eve;tos ,,Desfile da Fanfarra de Lever e
Procissão em Honra de Säo Tiago", reatizaãos nos dias 2l e 28 de julho de 201g, no montante
de €120,54 (cento e vinte euros e cinquenta e quatro cêntimos), correspondente a 70% do valor
total de €172,20 (cento e setenta e dois euros e vinte cêniímos), solic¡tado pela Uniäo de
Freguesias de sandim, olival, Lever e Grestuma, nos termos informados,

DIDO PEN DE TIV

AG 20 DE UAT ES E

DA RI
EDOC/2o19t39494
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara J0.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em Honra da Nossa Senhora
da Nazaré", a realizar no dia 25 de agosto de 2019, em 70% do valor total de €426,g0
(quatrocentos e setenta e seis euros e oiienta cêntimos), solicitado pela CPA - Associaçäo da
Comissão da Praia da Aguda da Senhora da Nazaré, representada pbr Adélia Maria Rodrigues
Manarte Oliveira, nos termos informados.

tDo OD DE
DO ..DESF

OANIN ONOD JUNHO
TOT TOS E AE SOLICIT UN DE

FRE DE EVI so
EDOC/2019/39555

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara 30.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Desfile Sanjoan-ino", realizado no dia22
de junho de 2019, no montante de €208,60 (duzentos e oito euros e sessenta cêntimos),
correspondente a 70% do valor total de €298,00 (duzentos e noventa e oito euros), solicitado
pela União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

tDo NSA D ENTO D PELA INT DE TRÂN NAÀ
DO

S

DA
IA

LE HA CANIDELO'' NO DIA 13
DE V DE NTOS E UROS E

c . SOLI clTADO PELA JUNTA DE REGUESIA DE DELO
EDOC/2o19t42501
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara J0,07.2019,

a,
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Deliberaçäo: î
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile 

'di 
Marcha Sanjoanina de

Canidelo", realizado no d¡a 13 de julho de 2019, no montante de €166,88 (cento e sessenta e
seis euros e oitenta e oito cêntimos), correspondente a 700/o dovalor total de €238,40 (duzentos
e trinta e oito euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos
termos informados.

DE DI DEP DET
DA BIF DE JULHO VALOR

OSE
JUNTA DE FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
ED0C/2019/41955
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 98, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 30,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "9a Festa da Éifãna", realizado no dia 0B
de julho de 2019, no montante de €188,23 (cento e oitenta e oito euros e vinte e três cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €268,90 (duzentos e sessenta e oito euros e noventa
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, nos termos ínformados.

EDI EP ERRU o RELAT
N DE VI TO AND LO"

O DIA ULHO OV 00 NOVENTA E
TADO DE CANIDE

EDOC/2019/41835

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 50.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo em-Honra de Säo Vicente e
Santo André de Canidelo", realizado no dia 14 de julho de 2019, no montante de €20g,60
(duzentos e oito euros e sessenta cêntimos), correspondente a l0% do valor total de €2gg,00
(duzentos e noventa e oito euros), solicitado pela Comissäo de Festas de Canidelo, nos termos
informados.

DIDO DE SA DE IN A
REAL EM HON MARINHA E

POPU REAL E JULHO VALOR T
osE E c NTI TADO PELA DO

FERREIRA
ED0C/2019t42756
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'100, apenas no
original.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanjmidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização dos eventos "Caminhada Solidária e procissäo em
Honra de Santa Marinha e Marchas Popuiares", realizados nos dias 20 e2,l de julho de 201g, no
valortotal de€712,50 (setecentos e doze euros e cinquenta cêntimos), solicitaäo pela Confraria
do Santíssimo Sacramento, representada pela Senhora Maria José Cardoso pac'heco Ferreira,
nos termos informados.

DI DEP PE À
DE' DE24

28 DE DE o LDE UAT E ROS E
E

EDOC/2o19t43013
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 30.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas em Honra de São Cristóvão de
Mafamude", realizado de 24 a 28 de julho de 2019, no montante de €292,08 (duzentos e noventa
e dois euros e oito cêntimos), correspondente a 70o/o do valortotal de€,4'lì,ZS (quatrocentos e
dezassete euros e vinte e cinco cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias d'e Mafamude e
Vilar do Paraíso, nos termos informados.

ODE NSA D EN lTo
TIAGO'' NOD

LHO 1 N 76 OSE E SEIS
A RICA IRA

ED0C/2019/43095
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara J0.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo das Festas em Honra de Säo
Tiago", realizado no dia 21 dejulho de 2019, no montante de €333,76 (trezentos e trinta e três
euros e setenta e seis cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €476,80 (quatrocentos
e setenta e seis euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquìal de Oliveira
do Douro, nos termos informados.
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EDOC/2019t43757

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 30,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento 'iProcissão da-Festa em Honra de São
Vicente", realizado no dia 28 de julho de 2019, no montante de €90,41 (noventa euros e quarenta
e um cêntimos), correspondente a70o/o do valor total de €129,15 (cento e vinte e nove euros e
quinze cêntimos), solicitado pela Paróquia de São Salvador de Grijb, nos termos informados.

DO DE

REAL SALV N
DE 20 VALOR DE ESE EDEZ LICIT

P

EDOC/2019t43743

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara 50.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Procissão em Honra de São Salvad'or",
realizado.no dia 04 de agosto de 2019, no montante de €60,27 (sessenta euros e vinte e sete
cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos),
solicitado pela Paróquia de São Salvador de Grijó, nos termos informados.

ÀR

ED0C/2019t45602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 30.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas e ProciJsão em Honra da Nossa
Senhora da Saúde", realizado nos dias 02,03 e 04 de agosto de 201g, no montante de€2g2,04
(duzentos e noventa e dois euros e quatro cêntimos), cãrrespondente a 70o/o do valor totat de
€,417,20 (quatrocentos e dezassete euros e vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja da
Paróquia de säo Miguer de Arcozero, nos termos informados,
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21 DE DE 201 ADO ADE
FREGUESIA DA MADALENA
ED0C/2019t40970
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara 30,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo da Fãsta em Honra de Nossa
Senhora da Hora e de Santa Maria Madâlena", realizado no dia 21 dejulho de 201g, solicitado
pela Junta de Freguesia da Madalena, nos termos informados,

c P P .,REABILI
AUD

EMBL Ntcr
EDOC/2019t30127

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 24,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificadõs pelos interessados, nos

termos descritos na presente ata e seus anexos, designadamente o Anexo lll
(mapa de quantidades final), rejeitando os restantes;

2' Aprovar o mapa de quantidades final (Anexo lll), que substitui o inicialmente
patenteado a concurso;

3' Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no no I do
artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias que medeia
entre o termo do prazo para resposta aos erros e omissöes / esclaiecimentos
(10'07'2019) e a data da disponibilizaçäo da decisão do órgäo competente na
plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o þrazo inicialmente
estabelecido para apresentação das propostas,

RSO DA DA "PAT o
ACOLH ET ANI - CONST
DE

EDOC/2019/1395
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 29,07.2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a repart¡çäo de encargos, ajustada, o mais pãssível, à futura realidade
física e financeira da obra, após adjudicação deliberada em reunião de 03,06.2019;
2' Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a referida realização da obra
com os seguintes encargos plurianuais:
- 2019 - 136,178,34€ + IVA;
- 2020. 1,162,359,43€ + tVA

AUT D ICULOS ODE
E SOLIC c

EDOC/2019t44042
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Cämara 50,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de autorizaçäo de circulação de veículos triciclo
de passageiros com as matrículas: 46-QD-35 e 38.VG.98, nas rotas pretendidas, em nome da
firma citycoop, Produtores de serviços, cRL, nos termos informados,

PROJETO DE REQUALIF ICACÄO DA RUA HE SDOUL FASE III
EDOC2019/39124

RVI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 30,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação da rua Heróis do Ultramar fase
lll, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara J0,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de requalificaçäo da rua das Moutadas -
cedências ao domínio público, nos termos ínformados,

R MO púa
EDOC/2019/45615

SOPH MELLO ER
NST . PRO lcto

EDOC/2019/45836

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i12, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 30,07.2019,

E
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 30.07,201g
que aprovou os segu¡ntes trabalhos, nos termos informados:

' Trabalhos a Mais, da mesma espécie de outros previstos no contrato inicial, no
montante global de 1i.272,27€ + lVA.
'Trabalhos a Mais, da espécie diferente dos que estäo previstos no contrato inicial,
no montante global de 1l.952,1¿t€ + lVA.
Parte destes trabalhos são considerados da mesma espécie de outros que já foram
considerados nos Adicionais N01 e No2,
ll- Seja aprovado o Plano de Trabalhos, o Plano de Pagamentos e o plano Resumo
que estäo em anexo a esta informaçäo, com a designação de ANEXO 5,1 a ANEXO
5.3,

lll - Seja cabimentada a verba correspondente aos trabalhos a mais no valor de
31.224,41€, + lVA.
lV - Seja aprovada a respetiva minuta do contrato.
V - Seja celebrado o respetivo contrato adicional.

99!!9!1,P4,ÇÄo DA ES posrl oe corurRRro Rolclor,¡Rl ¡,2
ED0C/2019t48207
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara 31,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados o seguinte:
'Trabalhos a mais de espécie diferente dos previstos no contrato, no montante de
4,325,00 €;

'Trabalhos a mais da mesma espécie de outros previstos no contrato, no montante
de 11.469,90 €,

' Trabalhos de suprimento de omissöes, de espécie diferente dos previstos no
contrato, no montante de 3,000,00 €;
' Trabalhos de suprimento de omissöes, da mesma espécie dos previstos no
contrato, no montante de 4.258,22€,,
ll- Sejam aprovados os preços novos anexados como Anexo ll;
lll - seja aprovada a prorrogaçäo de prazo de 85 dias, conforme o plano de
Trabalhos, anexo na etapa 1;
lV - Seja cabimentada a verba correspondente aos trabalhos a mais e aos trabalhos
de suprimento de omissöes, no montante de 23.053 ,12 €, + IVA, da rubrica 2016 l29,
do plano;
V - Seja aprovada a minuta do contrato;
Vl ' Seja celebrado o respetivo contrato adicional, cuja modificaçäo objectiva do
contrato inicial representar um valor acumulado inferior a 15o/o do preço contratual,
näo carece de publicitação, nos termos do n.o 1, do artigo 315.0, do CCp.
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D|REçÄO MUN|C|PAL PARA A TNCLUSÄO SOCIAL
SA P NTO T PELA L MUG

DIDO DI

MOREIRA DOS SANTOS
EDOC/2019/31809

V

ET AE OEU so EL

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114,apenas nooriginal,
Despacho do Sr, presldente:"À Câmara 11.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela utilizaçäoda piscina municipal da granja, no valor €335,00 (trezentos e ir¡ñta e cinco euros), solicitado porFábio Miguer Moreira dos sañtos, nos termos'infòrmados.

ED
PTP

EUEDI
MUN

NI NHA

ED0C/2019/31466
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara 11 .07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela utilizaçãoda piscina municipal maravedi, no valor €280,00 (duzentoä ã oitenta euros), solicitado por
António Cunha Magalhäes, nos termos informados.

PEDIDO DE NSA DO PAGAME ODAT DEVIDA PELA UTI LIZACÄO DA P ISCIN MUNICIP DE
201 NOV DE E E EU

LI D
EDOC/2019t41014
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presrdente:,'À Câmara 11,07.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal de maravedi, no ano de zillgtzozo, no valor de €335,00(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por Rosalina Alcina Alves de Castro, nos termos
tntormados.

PEDI DISPENSA DO PAGAM ENTO DA DEVIDA U DA PI MUNICIPAL DE
VE AN 201 NO R osE ECI

PO L
EDOCt2019t31476
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 117, apenas nooriginal.
Despacho do Sr. Presidente: ',À Câmara 11,07,201g,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimldade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina munic¡pal de maravedi, no ano de zillgtzozo, no valor oe €3gb,oo
(trezentos e trinta e c¡nco euros), solicitado por Mar¡a Bernardete Celestino Magalhães, nos
termos informados.

P DE DO ENTO UTIL PISCI IPAL D
OD ALOR E cl

DOP IRA EM
NOR

EDOC/2019t34021

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 21.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo.da piscina munícipal de lever, no ano de 2:I1gtz}20, no-valor de €225,00 (duzentos e
vinte e cinco euros), solicitado por Maria Carlota de Oliveira Costa, er ,.preràntação do
filho/neto menor Rafaer Firipe sirva costa, nos termos informados

PEDID DAT PE NI
E E VINTE EU

E VIE FILIPE VIEI
EDOC/2019t37420
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 119, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presid ente: "À Câmara 1 1 .01 ,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo da piscina municipal de vita d'este, no valor Oe CZiS,õO (duzentos e vinte e cinco
euros), solicitado por Mónica Susana de Almeída Lopes Vieira, em representaçäo do filho Luís
Filipe Vieira Barbosa, nos termos informados,

DE DI SA ENTO DEVI MUNI
ANO 0 NTA E

SO LAF DA SI ROS DE MONTEI
EDOC/2019t37612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "A Câmara 22.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo da piscina municipal da granja, no ano de 2019t2020, nÑalor de €335,00 (trezentos e
trinta e cinco euros), solicitado por Ângela Fernanda da Silva Barros de Oliveira Monteiro, nos
termos informados,

A

DA
0D

G

DO FI
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DED DA PE IP
NO VALO €111 ctT

ELA NA PE REP ODA EIRA
EDOC/2019/38203

ODE NSA

IS EU IMOS

EDOC/2019/26062

Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i22, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: ',À Câmara 21.07,2019,
Deliberaçäo:

D E

s

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121 apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara 21.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo de piscina municipal, no ano letivo de 20igtzo20, no uãlor de €1110,00 (mil cento e
dez euros), solicitado por Manuela Cristina Alves Pereira, em representação do filho David
Pereira dos Santos, nos termos informados.

Deliberado por unanimidade,.aprovar o pedido de díspensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal maravedi, no valor de €142,50 1öeñto e quarenta e dois euros e
cinquenta cêntimos), 

^solicitado 
por Sandra Marlene hooiigues d; Sousa Morato, em

representaçäo da filha Clara RaquelAlmeida Sousa Morato, nos tãrmos informados.

DO DE NSA T PELA DA MU
NO OR DE

S
EDOC/2o19/33658
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara 29.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo da piscina municipal maravedi, no ano let¡vo 2titg]2020, no valor de €2g0,00
(duzentos e oitenta euros), solicitado por Maria Gabriela Rodrigues, nos termos informados.

EDI PEN DA
N DE NTA E

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:',À Câmara 29,07,2019,

MDA
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, 
_aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela

utilização da piscina municipal maraved¡, no ano letivo 2019 t2020, no valor de €335,00(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por celeste dos Anjos Montéiro da silva de oliveira,
nos termos informados.

PE DE DI ENSA PAGAM NTO DA TAXA D PELA LrzAcÃo DA PISCINA MUNICIPAL
1 DE E

SO LVI co
AE

P SOAR
EDOC/2019/35750

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, presidente:,'À Câmara 29,07.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal maravedi, no ano let¡vo ztilg]2020, no valor de €2g0,00(duzentos e oitenta euros), solicitado por Silvina da Conceição pinto Soares, nos termos
informados,

PEDI DE DIS PENSA DO PAGAME TODAT DEVI
NO

PELA UT tzAcÃo DA PISCINA MUNICIPAL DE
1 NO DE 0 D ECr

U osJ
EDOC/2019t46012
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 29.07,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal de vila d'este, no ano letivo zölõt2020, no valor de €2.20s,00(dois mil duzentos e cinco euros), solicitado por Maria Florinda do Céu dos Santos Jesus, nos
termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 29.07.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal de vila d'este, no ano letivo l0i9t2o2o, no valor de €500,00(quinhentos euros), solicitado por MarÍa La Salete Silva Gonçalves, nos termos informados.
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PE DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA T DEVIDA PELA UTI
D ANO

DA PISCINA MUNI CIPAL DE
20 NO DE o o

E SOLIC oPo c D
LHA IN SI

EDOC/2o19t34497

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara 29.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da piscina municipal de vila d'este, no ano let¡vo zôlõ12020, no valor de €2,20s,00
(dois mil duzentos e cinco euros), solicitado por Paula Cristina dos Santos Magalhäes, em
representaçäo da filha lnês Magalhäes Silva, nos termos informados.

RA o DE VI
soc s, Mr PARA NANC INVEST

E €50 MIL EU
ED0C/2019t34773
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12g, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara 11,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de 27.06.2019 que aprovou o contrato.
programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Social de S. Miguel de
Arcozelo para apoio financeiro ao investimento, incidindo a alteração na concretizaiao Oo
objeto, com a alteração da cláusula 2a, no montante total de €50.000¡0 (cinquenta mil äuros),
nos termos informados.

TOCO DIGN uNrcíPto DE
TENDO STA IM COMUM

MINUTA
EDOC/2019t13202
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 21.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de 01.04.201g que aprovou o protocolo a
celebrar entre a Associaçäo Dignitude e o Município de Vila Nova de Gaia tendo em vista o
prosseguimento comum dos objetivos do programa Abem: rede solidária do medicamento,
incidindo as alteraçöes no público alvo do benefício a atribuir, que nesta minuta se generaliza a
todos os agregados familiares com capitação inferior a 50% do lAS, no valor OJCzS.OOO,OO
(vinte e cinco mil euros), nos termos informados.

DE o
NO

IN

A

D ORD 00 MIL EU
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D ROC
F

CELE o o DE DE
CLU DO PARA FINANCEI NO

EVENTO DESPORTIVO ..CAMPEONAT
O NACIONAL E ATLETISMO -2019"

ED0C/2019t44815
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 131, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 24,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Futebol ùe Oliveira do óouro para apoio financeiro
à participaçäo no evento desportivo "campeonato nacional de atletismo - 201Ö,', no valor de
€700,00 (setecentos euros)+ lVA, nos termos informados,

NTO AC RE CIPIO DE
N GAIA CLUB LA

APOI E 9 DE
EDOC/2019/39380

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 132, apenas no
original.

Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara 29.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar, nos termos informados, a deliberação de 27,06.2019 que
aprovou os.cortratos programa de desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e os Clubes e Associaçöes Desportivas do Concelho de Vila Nova de Gaia
para apoio financeiro 2018119, incidindo as alteraçöes quer no título do contrato quer num dos
considerandos, faz'se referência à época de 2018n019 quando se pretende referir 201gt2020 e a
retificaçäo da descriçäo nos documentos contabilísticos,

DO DE CUP PUBL
REAL 01 DE 2019

IADEP
ED0C/2019t10074
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:',À Câmara 11,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realização do evento "desfile de'cainaval", realizado no dia
01 de março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela Associaçäo pró.
lnfância de Pedroso, nos termos informados,

POSTA OS UTI NICIP GUE
EDOP DA MA
EDOC/2019/43515
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 134, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"4 Câmara 11.07.2019,

T

Eo

PA
to

PARTI
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ADMI
BATIST M

STORIA RAT
DA SIL EIDA

CAI'1ARA I'4UNICIf'AL I
Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
proposta de preços para a utilizaçäo do Pavilhão Municipal Sal-vador Guedes - Avintes e do
Pavilhäo da Escola ManuelAntónio pina, nos termos informados.

DE N DE

OR DE

EU POR

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 
,135, 

apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 22,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), soäc¡tado por Cláudia Batista
Amorim, nos termos informados.

T

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 136, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara 22.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitádo-por Glória da Silva Almeida,
nos termos informados.

PE APOI MI AMB IPAL SIVA- 0
CA ITADO CIA M SILVA

EDOC/2019t44234
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i3T,apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 22.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+inclusiva - eixo apoio na carência económica e emergência social, åoliä¡taOo
por Patrícia Monteiro da Silva, nos termos informados,

DE AP EC NO AMB NICIPA CLUSIVA.
soLtc

AFONSO
EDOC/2019t44468

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 138, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 22.07,2019,

SO

0
RIA

EME
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î
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+inclusiva - eixo apo¡o na carência económ¡ca e emergência social, solícitado
por Bráulio Carvalho Lima Afonso, nos termos informados,

DE
USIVA -

o o
ED0C/2019t43493
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 22,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+inclusiva - eixo apoio na carência económica e emergência social, äolið¡taOo
por Maria da Conceição Figueiredo Prado Ferreira, nos termos informãdos

DISP DO IVA À

ALDO

13 DE E 201
VAL €40 A ELA DE
(IPSS)

EDOC/2o19/38859

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 140, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara 21.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realização do evento "caminhada solidária", realizado no dia
13 de julho de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela Associação pró.
Infância de Pedroso (lpSS), nos termos informados,

PED DISPE DET DE .TM
EPO

RO MIL OSE E
4t17 - DE 0 soLtctT ING

MANUEL MOREIRA PINTO
EDOC/2019/18965
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i41 apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara 23.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado porunanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa municipal de
urbanizaçäo ' TMU, compensaçäo urbanística - TCU, emissäo dõ aþará de licença de obras e
numeraçäo de polícia, no montante global de €4.692,09 (quatro mil seiscentos e nôventa e dois
euros e no_vj cêntimos), proc, 14117 - LEG - Freguesia de Vilar de Andorinho, solicitado por
Domingos Manuel Moreira pinto, nos termos informados.

,t

P

M

ERGCA soc crT R coN
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DIDO M EFE
RE TIVOS
EDOC/2019t47530

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 142, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara J0.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados e ao abrigo da competência
prevista na alínea hh) do n0 1 do artigo 330 do Anexo I à Lei no 7512013,-de 12de såtembro,
com as alteraçoes subsequentes, o seguinte:
Relativamente à listagem anexa e que correspondem aos valores em dívida na atual
"plataforma de refeiçöes", Siga:

1. Que seja atribuído o escaläoA aos alunos nela indicados (3 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2016t2017, e com a consequente anulaçäo do
valor em dívida, que perfaz o valor total de 411,20€,;
2' Que seja atribuído os escalão B aos alunos nela indicados (2 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2016t2017, e com a consequente anulação do
valor em dívida, que perfaz o valor total de 109,20€;
3' Que sejam atribuídos os escalões A aos alunos nela indicados (4 alunos), com
efeitos retroativos ao início do ano letivo de 2017t2018, e com 

'a 
consequente

anulaçäo do valor em dívida, que perfaz o valor total de 639,g0€.
4. Que sejam atribuídos os escalöes B aos alunos nela indicados (6 alunos), com
efeitos retroativos ao início do ano letivo de 2017t20'18, e com a consequente
anulaçäo do valor em dívida, que perfaz o valor total de s39,70€.
5' Que sejam atribuídos os escalöes A aos alunos nela indicados (17 alunos), com
efeitos retroativos ao início do ano letivo de 201812019, e com a consequente
anulação do valor em dívida, que perfaz o valor totar de i.622,60€,.
6. Que sejam atribuídos os escalöes B aos alunos nela indicados (13 alunos), com
efeitos retroativos ao início do ano letivo de 2018t2019, e com a consequente
anulaçäo do valor em dívida, que perfaz o valor total de 699,10€.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE A ENT NrcíPto ADE UBE

CREST ENDO AAS ES DE DAS DE
F

EDOC/2019t43519

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 143, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 15,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Clube Náutico de Crestuma tendo em vista as ativídades desenvólvidas nas
oficinas de verão e nos campos de férias, nos termos informados.

G
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DED U DE T cÁvers
U coM IVO D

M MAI ERVI N0

OE P TADO
ocoR SERZE

EDOC/2019t44147

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 144, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 15,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de devoluçäo do pagamento de todas as taxas
aplicáveis à pres.ente operaçäo urbanística - ampliaçäo do edifício,-.om o objetivo de oferecer
aos seus associados um maior leque de serviços, no âmbito do processo no 53g3/15, no
montante glo_q1l de €305,00 (trezentos e cinco euros), proc.o 3733t11,solicitado pela Associação
de socorros Mútuos de serzedo, nos termos informados.

SA T LI o
€2.683 MI os 0 182t17

UN F ADO
REA CULT DE SI

EDOC/2019/46987

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 145, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 24,07,2019,
Deliberaçäo:

P
0

DE

Deliberado por unanimidade, 
_aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa de licença de

construçäo, no valot_ de €2683,50 (dois mil seiscentos e oitenta e três euros e cinqúenta
cêntimos), proc.. 3182117 - PL . União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitadö pela
Associaçäo Recreativa e culturarde sirgueiros, nos termos informados

DO DE SA EN TAXA AL DE DE N
E DE DE NO GLOBAL

E ECt ROS E ET DE
DI ctT

EDOC/2o19/48418
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 146, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara J0,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa municipal de
urbanizaçä9t !9,t9-pensação e pela emissão do alvará de'liõença de obras, no montante
global de €26.095,93 (vinte e seis mil e noventa e cinco euros e nournta e três cêntimos), proc.o
3316/18 - PL - Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado p.ío Aot
Samaritano, nos termos informados.

cA-
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EDOC/2019/48416
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8DOCt2019t42828
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 148, apenas no
original,

Despacho do Sr. Preslde nte: "A Câmara 11 .07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra de Säo Tiago de
Oliveira do Douro", realizado de l8 a 23 de julho de 2019, no valor de €182,90 (cento e oitõnta e
dois euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquiâl de Oliveira do
Douro, nos termos informados.

PEDIDO PEN EMISSÄO ESPE
ÏIVA NTO M HON o

11 DE DE VALOR D TA E SETE NOVENTA
c NTIM ctT U HARES E
ED0C/2019t42711

DE

NO
E

DA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 147, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara J0.07,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa municipal
de urbanizaçäo, pela emissäo do alvará de licença de obrai e-pela licença de obras de
demolição, no montante global de Ê24.626,46 (viníe e quatro mil seiscentos e vinte e seis
euros e quarenta e seis cêntimos), proc.' 763/09 - PL - Freguesia de São Félix da Marinha,
solicitado por Lucinda Ramos Fernandes da Silva Pereira, nõs termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia Municipal.

LAD

D

N

s

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14g, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 11,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em Honra do Divino
Salvador", a realizar nos dias 06, 10 e 11 de agosto de 201g, no valor de €147,90 (cento e
quarenta e sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, nos termos informados,

Ltc DE E LICE OB DEMO

IVA AEM DEo
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tDo

DE

EN c NTI

DEP
NTO .,

E

€147
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J

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 150, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 11.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssão de licença especial de ruído relativa ao evento "FesiaJem Honra de S. Cristóvão,,,
realizado 9. ?0 a 28 de julho de 2019, no valor de €147,g0 (cento e quarenta e sete euros e
noventa cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de ttiafamude e Vilar do paraíso, nos
termos informados.

T

o 7 EU
PELA

EDOC/2019t44061

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 151, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara 15.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em Honra de Säo Caetano e
Bom Jesus do Monte", a realizar de 02 a 06 de agosto de 2019, no valor de €175,90 (cento e
setenta e cinco euros e noventa cêntimos), solicitaão pela Uniäo de Freguesias de Mafâmude e
Vilar do Paraíso, nos termos informados.

DED D EM E
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IGREJA DE DE
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ED0C/2019t45717
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 152, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara 22,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em- Honra de S. Bartolomeu dos
Carvalhos", a realizar de22 a 26 de agosto de 2019, no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco
euros e nov_enta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de S. pedro de pedroso
(Comissão Pastoral), nos termos informados.
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ED0C/2019t45344
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1S4, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 21.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festival dã Folclore do Rancho de Vilar
do Paraíso", realizado nos dias 27 e 28 de julho de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pelo Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso, nos
termos informados

PEDI TAXA
EVE EM NOSSA DO AMP ENTE E S.

o A

cÀN1^tì^ tguNtctp^L

DE

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 153, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara 21,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em-Honra de Nossa Senhora da
Saúde", realizada de 02 a 04 de agosto de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e setenta
e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja da Paróqu¡à de Arcozelo, nos termos
informados.

PE EC

€67

NE

DE SETE NOV
EUM EN

EDOC/2019t42699
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 155, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara 21.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em Honra de Nossa Senhora do
Amparo, S. Vicente e S. Tomé", a realizar de 30 de agosto a 02 de setembro de 2019, no valor de
€161'90 (cento e sessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia
de Säo Félix da Marinha, nos termos informados.
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EDOC/2019t41352
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 156, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara 22.07,2019"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Concertoãe Verão", realizado nos dias
19 e 20 de julho de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos),
solicitado pela Junta de Freguesia de Säo Félix da Marinha, nos termos informados.
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A
E", A REALIZAR DE 1 0

201 D E SEN
EDOC/2o19t44233
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 157, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 21.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra de Nossa Senhora da
Saúde", a realizar de 10 a l7 de agosto de 2019, no valor de €218,90 (duzentos e dezoito euros e
noventa cêntimos), solicitado pela Confraria de Nossa Senhora da Saúde, nos termos
informados,

IDO D NSA TAXA LAE EN

os" A 02A09
TEM N RDE TE

PELA DE FR DE
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L MA
EDOC/2019t43137
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1SB, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara 2J.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa Nolsa Senhora dos Remédi'os",
a realizar de 02 a 09 de setembro de 2019, no valor de €217,90 (duzentos e dezassete euros e
noventa cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma,
nos termos informados,

TI NTO NOS D
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ED0C/2019/46139
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 160, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 23.07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa do Emigrante", a realizar no dia
07 de agosto de 2019, no valor de €106,39 (cento e seis euros e tl¡nta e nove cêntimos),
solicitado pela Junta de Freguesia de Säo Félix da Marinha, nos termos informados.

IDO DE EM

D

A

F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 159, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 2J,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa eñl Honra de Säo Martinho,,, a
realizar de 08 a 1l de novembro de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta e um euros e
noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma,
nos termos informados.
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EDOC/2019/46899

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 161, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"4 Câmara 29,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "serzedo Cultural 2019", realizado de 26
de julho a 04 de agosto de 2019, no valor de €181,78 (cento e oitenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos
informados.

a,

E
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EDOC/2019t47062
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'164, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara 29,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festival de Folclore", realizado no dia
04 de agosto de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos),
solicitado pelo Centro Popular de Trabalhadores do Areinho de Oliveira do Douro, nos termos
informados.

E

E

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 162, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara 29,07,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de..licença especial de ruído relativa ao evento "5a edição do trail de canelas,,, a
realizar no dia 08 de setembro de 2019, no valor de €52,781cinquentá e dois euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Canel.ò, not termos informados.
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E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 163, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 29,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em-Honra da N. Sr,a dos Anjos e
Santo lzidoro", a realizar no dia 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no valor de €133,90
(cento e trinta e três euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, nos termos informados.
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EDOC/2019/43633
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 166, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 23.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença especial de ruído relativa ao evento "arraial sãlidário', realizado no dia 27
de julho de 2019, no valor de 

^€52,78 
(cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos),

solicitado pelo Centro Social de S. Miguelde Arcozelo, nos termos informados.
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EDOC/2019t43910

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 165, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara 23.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Noites dJVerão 2019", realizado de 2Z
de julho a 04 de agosto de 2019, no valor de €181,78 (cento e oitenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Gríjó e Sermonde, nos termos informados.

P

N

P
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 162, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 30,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festival de Folclore", realizado nos
dias 03 e 04 de agosto de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Associação Juvenil Etno - Folclórica "As Lavradeiras de Arcozelo,,,
nos termos informados.

TIVA DENTO ..
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 168, apenas no
original.
Despacho do Sr, Pres¡dente: "À Câmara 25.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssão de licença especíal de ruído relativa ao evento "Fesia em Honra do Senhor do
Palheirinho", realizado nos dias 30 e 31 de julho e de 01 a 06 de agosto de 2019, no valor de
€137,78 (cento e trinta e sete euros e setenta e oito cêntimos), solicäado pela Fábrica da lgreja
Paroquial de s. Pedro de Avintes, nos termos informados.
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EDOC/2019/46993
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara 31.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "GaiaConVida", a realizar de 09 a 1g de
agosto de 2019, no valor de €166,78 (cento e sessenta e seis euros e setenta e oito cêntimos),
solicitado pelo Lions Clube de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DE DI DE ENTO E
DO AO o "340 DE DE REAL DIA 04 D

DE 20 VALO 78 NTA E olTo
TA RAN CANID

EDOC/2019/48360

NTI

EMD

E

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 170, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara 31.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "340 Festiùal de Ranchos de Canidelo",
realizado no dia 04 de agosto de 2019, no valor de€52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pelo Rancho Folclórico de Canidelo, nós termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1Ti, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:'À Câmara 11.07,2019,
Deliberação:

Delibera.d.o por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicítado poi Raquel de Sá
Marques Tavares Mota - Proco 3673/19 - CERT -'Freguesia de Vilar O'e RnOorinho, nos
termos informados.

EVI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 172, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 11.07.2019,
Deliberação:

Deliberado. por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de publicidade,
no valor de €65,27 (sessenta e cinco euros e vinte e sete cêntimos), Proc.o 21gt1g- Freguesia
de Arcozelo, solicitado pela Sociedade Columbófila de Arcozelo, not'terros informados,
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EDOC/2019t46143
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ED0C/2019t46126
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 173, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 11.07,2019,
Deliberação:

Deliberado.por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de publicidade,
no valor de €100,04 (cem euros e quatro cêntimos), Proc.o lltlg - Freguesia de Oliveira do
Douro, solicitado pela Fundaçäo padre Luís, nos termos informados,

NO DEI cÄo oos ESSOS E FORMATO DIGITAL
EDOC/2019/48555
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 174, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara 31,07.2019,

PAD
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar as
Norm.as de lnstruçäo de processos e respetivos modelos e sujeição a consulta pública, para
recolha de sugestöes, nos termos do artigo 1010 do CPA, atrávéi de publicaçab no Boletim
Municipal e na Internet no sítio institucionãldo Município, nos termos informados,

Ácuns DE GAIA, EM,sA
tt

TRIMESTRE DE 2OI9
EDOC/2019t42989
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no iT5, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente: "A Câmara 1 1 ,07 ,2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 45 minutos, o Senhor presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos
do disposto no n0 I do art,o 34.0 do cPA e no no. I do art. 570 do Anexo I da Lei no.7512013, de 12 de

Setembro, bem como do n'o I do art. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01.21,

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e secretária da presente

reun a subsc

O Presidente da Câmara,

,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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